FLERFÄRGSSTICKAT ÖVERDRAG FÖR
FOTPALL
Design Lankava Oy, Pia Heilä
Storlek 40x40 cm
Garn och stickor 800 g mörkgrått (fnr 25) och 300 g
oblekt (fnr 2) Lankava Mini tubgarn (80 % återvunnen
bomull, 20 % polyester, 1 kg = ca. 355 m.) Två rundstickor nr 8 mm eller en rundsticka och strumpstickor nr
8 mm.
Tillbehör Fotpall av skum i cylinderform från Lankava.
En grå tygbit på 90x140 cm, ett 130 cm långt gummiband, en bit på 38x38 cm av tunn gymnastikmatta och
sytråd.
Täthet 12 m och 13 v = 10 cm ångstrykt flerfärgsstickning.
Slätstickning runt Sticka alla v rätt.
Flerfärgsstickning runt Sticka enligt diagrammet.
Arbetsbeskrivning Se till att garnet inte snurrar sig så
att stickningen får en slät yta. Stickningen får gärna vara
ganska tät. Lägg upp 144 m på rundstickorna. Sticka
slätstickning i 11 v. Sticka flerfärgsstickning i 37 v enligt
diagrammet. Obs. Snurra garnen runt varandra för att
undvika långa trådar på avigsidan i 5 m där den ena
färgen löper bakom arbetet (= sticka 2 rätt, snurra runt,
3 rätt). Sticka slätstickning i 8 v med grått. Påbörja minskningarna.
= mörkgrå
Varv 1: *1 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* varvet ut = 96 m.
= oblekt
Varv 2: sticka avigt.
Varv 3-7: sticka rätt.
Varv 8: *2 rm tills, 4 rm*, upprepa *-* varvet ut = 80 m.
Varv 9-14: såsom varv 2-7.
Varv 15: *2 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* varvet ut = 60 m.
Varv 16-21: såsom varv 2-7.
Varv 22: såsom 1:a varvet = 40 s.
Varv 23-28: såsom varv 2-7.
Varv 29: minska 2 rm tills hela varvet ut = 20 m.
Sticka ännu 1 v avigt och 1 v rätt.
Upprepa till slut varv 29 = 10 m. Klipp av garnet, trä garnet genom de resterande m och dra åt.
Avslutning Fäst trådarna på avigsidan och gör knutar vid trådändarna så att de inte repas upp i
tvätten. Ta en 150 cm lång bit av garnet och trä det genom de upplagda maskorna, gör knutar vid
trådändarna. Gör ett överdrag till fotpallen av tyget. Klipp en cirkelformad tygbit på 42 cm runtom
och ett 129x47 cm sidostycke (innehåller sömsmån på 1 cm). Sicksacka bitarnas kanter. Vik sidostyckenas rätsidor mot varandra och sy kortsidorna. Sy fast den cirkelformade tygbiten på sidostyckena. På överdragets nedre kant skall det sys en 1,5 cm lång kanal där gummibandet skall träs
in. Trä överdraget på fotpallen och trä in gummibandet i kanalen. Klipp gymnastikmattan i en cirkel
på 38 cm och lägg den på botten mellan fotpallen och tygöverdraget. Dra åt gummibandet och gör
en ordentlig knut. Trä på det stickade överdraget på fotpallen, dra åt dragskon, gör en rosettknut
och tryck in ändarna under överdraget.
Tvätt- och skötselråd Ta av det stickade överdraget. Vänd det ut och in. Tvätta i 40 grader med
tvättmedel utan blekmedel. Forma medan våt. Ångstryk vid behov med bomullstemperatur.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

